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 2022نوفمبر/تشرين الثاني  2

 أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

ستغلق جميع المباني المدرسية، باستثناء تلك التي تخدم كمواقع اقتراع، ولن نوفمبر/تشرين الثاني ، هو يوم االنتخابات.  8يوم الثالثاء، 

للطلبة في الوقت الذي تنخرط فيه أمتنا في العملية الديمقراطية الختيار قادتها في المستقبل. لقد كان موسم  دراسة تكون هناك فصول

عاملنا معها جميعا بسبب العنف في مدينتنا، والوباء، وغير العميق، مما زاد من المخاوف والضغوط التي ت مثيًرا لالنقساماالنتخابات هذا 

كل طالب لحترام االمن خالل دعم ثقافة المساواة، واالندماج و التعافيذلك الكثير. من المهم، كمنطقة تعليمية، أن نقوم بجهودنا نحو 

  وأسرة وموظف.

 

وع الذي ينبغي أن يعانق ويحتفل به. وعلى الرغم من أن خالفاتنا قد التن - -إن منطقتنا التعليمية تمثل بكل فخر أمتنا المتنوعة بشكل رائع 

خالية من  -مع نتائج االنتخابات بشكل مختلف، إال أن مدارسنا ومكاتبنا يجب أن تكون مالذات آمنة بغض النظر عن النتائج  تجعلنا نتفاعل

 د منا.يشترك فيها كل واح الكراهية والترهيب والتنمر والخوف.  وهذه مسؤولية

 

ا أعتقد اعتقاًدا راسًخا أن الشباب المنخرطين مدنيًا يمكنهم وسيشكلون مستقبل أمتنا ومدينتنا وعالمنا. لذلك، من المهم أن ينشئ معلمون

مساحات آمنة للمناقشات غير المنحازة والمالئمة للعمر بالفصل الدراسي والتي تسمح للطالب بالتعبير عن أنفسهم بطرق صحية وخالية 

ن المخاطر. ومن المهم للغاية أن نقوم جميعًا بنمذجة كيفية التعامل مع األشخاص ذوي وجهات النظر المختلفة بطريقة رشيقة م

 ومتسامحة.  إليكم بعض الموارد المفيدة التي يمكننا استخدامها جميعا:

 طرق مسلية لتعليم أطفالك حول التصويت 6 ●

 تحدث مع األطفال حول التصويت دعونا نصوت! ●

 للطالب iCivicsمقر االنتخابات  ●

 

قيمة اآلخرين غير مقبولة في أي مكان من منطقتنا  تقلل منإن الخطاب القائم على الكراهية والمضايقات والسلوكيات التمييزية التي 

  بإحدى الطرق التالية: ةدثالتعليمية. إذا شاهدت أيا من هذه السلوكيات أو أصبحت على علم بها أو كنت هدفا لها، فيرجى اإلبالغ عن الحا

 عبر اإلنترنت  نموذج اإلبالغ عن  التنمر والتحرش والتمييز أكمل .1

 SAFE-400-215 اتصل بالخط الساخن للتحرش/اإلساءة على الرقم .2

 antiharassment@philasd.org التاسع مباشرة على  بندأرسل بريدا إلكترونيا إلى مسؤول االمتثال/منسق ال .3

 

 8في  تصوتواشكرا لكم على القيام بدوركم لتنشئة مفكرين انتقاديين ذوي خبرة جيدة وقبول ومشاركين مدنيًا. من فضلكم تذكروا أن 

 نوفمبر/تشرين الثاني!

 

 مع أطيب التمنيات،

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

 المشرف العام

 المنطقة التعليمية في فيالدلفيا
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